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Notat om eksamen / skuening  
Regler mv. 
1. Indledning 
Reglerne om eksamen / skuening er fastsat i en række forskellige bekendtgørelser. Hovedreglerne findes i: 

 Bekendtgørelse om karakterskala og bedømmelse (bekg. nr. 262 af 20. marts 2007) 

 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, 

”Eksamensbekendtgørelsen” (bekg. nr. 41 af 16. januar 2014) 

 Den bekendtgørelse, der gælder for den enkelte erhvervsuddannelse 

2. Censors / skuemesters rolle 
Censors rolle ved eksamen fremgår især af § 30 i bekendtgørelse om karakterskala og bedømmelse. Censor 

har ifølge denne bestemmelse følgende roller: 

Censor skal 

1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser 

eller i henhold til bekendtgørelser, 

2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og 

3) medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer 

får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler 

for uddannelsen. 

 

Censor og eksaminator skal tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved 

udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. 

 

Censorernes virke er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. 

 

Det Faglige Udvalg udpeger censorerne.  

 

3. Selve prøven 
 

Alle mundtlige eksaminer er principielt offentlige. Derimod er voteringen ikke offentlig.  

 

Det er eksaminator, der leder prøven. Censor kan supplere med spørgsmål, hvis det er relevant. Censor skal 

under vejs lytte, notere og samle indtrykkene af elevens præstation.  

 

4. Votering 

Når der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse 

mellem censor og eksaminator. Er censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de 

hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i 

karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste 

højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.  
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5. Offentliggørelse af karakterer 

Udlevering eller offentliggørelse af karakterer samt øvrige data, der kan knytte karakteres sammen med en 

bestemt person (fx navn eller personnummer), må ikke ske, jf. reglerne i persondataloven. Censors generelle 

bemærkninger vedrørende selve eksamensforløbet må offentliggøres, hvis ingen enkeltpersoner kan 

identificeres ud fra de generelle bemærkninger. 

6. Håndbog til censorer 

Undervisningsministeriet har udarbejdet en håndbog til censorer ved faglige prøver i erhvervsuddannelserne. 

Håndbogen kan hentes her:  

http://pub.uvm.dk/2008/eudcensor/documents/censor_000.pdf  
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